
ZARZĄDZENIE NR NR SG.120.22.2016 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym Zarządzeniem Nr 
SG. 120.34.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Podział nadzoru:”;

LP- Nazwa Referatu /stanowiska Nadzorujący
1. 1) Referat Budżetowo - Finansowy

2) Referat Podatków i Opłat
Skarbnik Gminy

2. 1) USC
2) Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
3) Straż Miejska
4) Radca Prawny
5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
6) Samodzielne stanowisko ds kontroli wewnętrznej

Burmistrz Zdzieszowic

3. 1) Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
2) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3) Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

Zastępca Burmistrza

4. 1) Referat Organizacyjny Sekretarz Gminy

2) w § 19 ust. 1 dodaje się pkt 12

„12) Stanowisko pracy do spraw kontroli wewnętrznej.”;

3) w § 23 ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

,,4a) prowadzenie rejestru ogłoszeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie;”;
4) z § 25 wykreśla się pkt 28 i pkt 30;

5) w § 29 ust. 4 w pkt 58 dodaje się literę a,b,c , d i e w brzmieniu:

„a) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych,

b) odmowa wydania zezwolenie na uprawę maku lub konopii włóknistych,

c) cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych,

d) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych,

e) nakazywanie zniszczenia upraw maku lub konopii włóknistych.”;

6) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

„§ 33a. Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej

1. Samodzielne stanowisko urzędnicze podległe bezpośrednio Burmistrzowi.
2. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu KW
3. Do zadań stanowiska pracy do spraw kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

1) przygotowanie rocznego planu kontroli;
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2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i w jednostkach 
organizacyjnych Gminy;

3) współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie przeprowadzania kontroli w gminnych 
jednostkach organizacyjnych;

4) sporządzanie protokołów z kontroli;

5) opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz 
przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi

6) sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych

7) przeprowadzanie kontroli z zakresu prawidłowości wykorzystania pod względem formalno - 
finansowym udzielonych dotacji jednostkom budżetowym, instytucjom kultury oraz innym jednostkom 
nie będącymi jednostkami organizacyjnymi gminy;

8) opracowywanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym 
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

9) współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie funkcjonowania w Urzędzie kontroli zarządczej i 
zarządzania ryzykiem;

10) kontrola stanu realizacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy.” ;

7) załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

8) załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
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